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Voorzitter: de heer Matthias Diependaele, ondervoorzitter

Vraag om uitleg van de heer Veli Yüksel tot de heer Kris Peeters, minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid, over de toekomst van Volvo Cars Gent
- 1896 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Johan Deckmyn tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de toekomst van Volvo Gent
- 1983 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Voorzitter, om te beginnen, wil ik stellen dat de Gentse Volvo-fabriek
het goed doet. Wat de productiviteit betreft, was 2012 het op een na beste jaar. In de fabriek
heerst productiviteit en een heel goed sociaal klimaat. De top van Volvo heeft reeds
herhaaldelijk verklaard tevreden te zijn met de behaalde resultaten.

Sinds enige tijd bereiken ons echter verontrustende signalen over Volvo Cars Gent. Het contract
van 300 uitzendarbeiders is niet verlengd. Volvo Cars Gent heeft de exclusiviteit voor de sedan
S60 verloren. In 2012 zijn in totaal tien bijkomende dagen economische werkloosheid
ingevoerd. Ook het moederbedrijf in Zweden heeft het moeilijk. In 2012 zijn 1000 banen
geschrapt en is een verlies van 56 miljoen euro geboekt.

Ik heb de minister-president hierover al verschillende malen vragen om uitleg gesteld. De
recentste vraag om uitleg heb ik gesteld tijdens de commissievergadering van 31 januari
2013. De minister-president heeft toen verklaard dat waakzaamheid geboden was.

Op 12 april 2013 heeft de minister-president een bezoek gebracht aan de top van Volvo in
Zweden om de situatie en de toekomstige uitdagingen te bespreken. Het is bekend dat de top
van Volvo een aantal hinderpalen voor verdere investeringen in Vlaanderen ziet. De hoge
loonkosten vormen een belangrijk knelpunt. De topman van Volvo, de heer Samuelsson,
heeft de minister-president tijdens zijn bezoek gevraagd snel tot een verlaging van de
loonkosten te komen. Sinds kort wordt ook het debat over het eenheidsstatuut gevoerd. De
CEO van Volvo Cars Gent, de heer Bruyneel, heeft laten verstaan dat de invoering van een
eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden het voortbestaan van de fabriek in Gent
onbetaalbaar zou maken. Volgens hem moeten de boeken dan dicht. Ondertussen hebben we
vernomen dat de heer Bruyneel de fabriek verlaat en bij de top van Volvo in Zweden gaat
werken. Ik hoop dat dit een echte promotie en geen vlucht vooruit is.

Ondertussen komt de nieuwe Volvo-fabriek in Chengdu stilaan op toeren. De verwachting is dat
de massaproductie in het vierde kwartaal van dit jaar een start zal nemen. Er bestaat heel wat on-
duidelijkheid over de impact op de overige Volvo-fabrieken en met name op de fabriek in Gent.

We hebben in het recente verleden tegenstrijdige berichten gekregen over de markt die door
de Chinese fabriek zou worden bevoorraad. Ik wil in herinnering brengen dat de vorige
topman van Volvo, de heer Jacoby, in 2011 heeft verklaard dat Volvo van plan is in China
ook voor de export bestemde wagens te bouwen. We hebben in de media kunnen lezen dat
die boodschap tijdens het bezoek van de minister-president in april 2012 door de huidige
topman, de heer Samuelsson, is tegengesproken. Tijdens de opening van de fabriek in
Chengdu heeft diezelfde heer Samuelsson echter een ander geluid laten horen. Hij heeft
verklaard dat de wagens die daar worden geproduceerd, ook naar het Westen zullen worden
uitgevoerd. In een groot interview dat op 8 juni 2013 in De Tijd is verschenen, heeft de
ontslagnemende CEO Bruyneel verklaard dat de in China geproduceerde auto’s enkel voor de
lokale markt, China en de kleinere buurlanden, zijn bedoeld. In hetzelfde artikel wordt echter
geopperd dat de tegenvallende verkoop in China ertoe kan leiden dat een gedeelte van de
geproduceerde wagens op andere markten zal worden verkocht.
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Minister-president, er is heel veel onduidelijkheid. De mensen die bij Volvo Cars Gent
werken, zien de toekomst met een bang hart tegemoet. Ik zou u hierover dan ook graag een
paar vragen stellen.

Hebt u sinds uw bezoek in april 2012 nog contacten met de top van Volvo gehad? Hebt u
zicht op de gevolgen van de export vanuit de fabriek in Chengdu voor de Gentse Volvo-
fabriek? Ik wil nog even meedelen dat de Gentse schepen van Economie tijdens de
gemeenteraadszitting van deze week heeft verklaard van Volvo een formele bevestiging te
hebben ontvangen dat Volvo niet van plan is vanuit de fabriek in China andere markten te
bevoorraden. Beschikt u over gelijkaardige informatie? Welke stappen zult u nemen om de
Gentse fabriek in de toekomst attractiever te maken?

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Voorzitter, er zijn in het Vlaams Parlement al heel wat vragen om
uitleg gesteld over de toekomst van Volvo Cars Gent en over het bezoek van de minister-
president aan de top van Volvo in Zweden. Dat paste allemaal in de vrees dat de
investeringen van Volvo in de Gentse site vanaf 2014 zouden kunnen wegvallen en er dus
een doemscenario dreigt voor de Gentse auto-industrie.

Minister-president, u bevestigde ondertussen dat u in zou gaan op de wens van Volvo en op
federaal niveau zou pleiten voor extra structurele maatregelen, in het bijzonder wat de
loonkost betreft. Ondertussen hebt u al een schot voor de boeg gegeven, met alle andere
vragen en debatten die daaruit voortgekomen zijn.

Ik heb u al gewezen op het feit dat er volgens federaal minister Koen Geens niet te veel actie
meer moest worden verwacht voor de verkiezingen van 2014. Ik heb minister Geens dat
intussen niet horen tegenspreken. Hij fietste wollig rond de situatie heen.

Volvo Gent is samen met Audi in Brussel trouwens nog de enige overblijvende auto-
assemblagefabriek in ons land. Ik hoef u dus niet te zeggen dat de sector onder druk staat.

Volvo zal zijn nieuwe modellen in 2014, ten laatste 2015, toewijzen aan een fabriek, en
indien men wil dat dit Gent wordt, dan moet er tegen dan dringend iets gebeuren aan onder
meer onze loonkost. Aangezien federaal minister Geens stelde dat dit niet zou gebeuren, ziet
de toekomst er voor Gent mijns inziens niet echt rooskleurig uit.

Uit uw antwoord op mijn actuele vraag ter zake in april bleek dat ook minister Geens ervan
overtuigd is dat er verder moet worden gewerkt aan de problematiek van loon- en
energiekosten. U stelde toen: “We zullen de volgende dagen en weken uitzoeken hoe we
daarover met de federale overheid van gedachten kunnen wisselen.” Er zijn ondertussen al
enkele weken verstreken. U hebt, denk ik, zowel naar buiten als intern al van gedachten
kunnen wisselen. Wat hebben die gedachtewisselingen zoal uitgewezen?

Ondertussen duiken er nu nog nieuwe verontrustende berichten op. Op donderdag 6 juni
konden we via de media vernemen dat de Chinese Volvo-fabriek in Chengdu modellen zal
produceren die bestemd zijn voor de Europese markt. Sinds Volvo Gent Geely als eigenaar
kreeg, is het altijd mijn vrees geweest dat men de Gentse fabriek zou kopiëren en ze
uiteindelijk overbodig zou maken. Ik hoop dat mijn vrees ongegrond is, maar zoals de feiten
zich nu uitrollen, doen ze mij het ergste vrezen.

Intussen lazen we ook dat Geert Bruyneel, topman bij Volvo Gent, stelde: “Als het
eenheidsstatuut er komt, sluit Volvo Gent.” Geert Bruyneel stelt dus letterlijk dat als morgen
de arbeiders het statuut van bedienden krijgen, de fabriek in Gent dat niet kan overleven. De
topman van Volvo Cars Gent promoveert binnenkort trouwens naar een topfunctie binnen
Volvo in Zweden. Is dat een voorteken? Komt er een crisismanager in de plaats om een en
ander finaal te begeleiden?

De Amerikaanse verkoop bij Volvo zit in de lift, de Aziatische ook. Er zijn dus twee
bijkomende gevaren. Ten eerste komt de Gentse fabriek in gevaar indien Volvo ooit beslist om
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een fabriek te bouwen in de Verenigde Staten. Export vanuit Europa naar de States is immers
duur, dat is een bekend gegeven. Collega Yüksel verwees al naar het debat hierover in de
Gentse gemeenteraad. Toen heeft de Gentse schepen gesteld, bijna op zijn communiezieltje, dat
er in de VS geen fabriek zou komen en dat het niet zo evident zou zijn dat er vanuit China
geëxporteerd zou worden naar Europa. Beide stellingen neem ik met een korrel zout.

Ten tweede is er de nieuwe fabriek in Chengdu, waar moederbedrijf Geely is gevestigd. Die
zal uiteraard de Aziatische markt voor haar rekening nemen. Maar nu zijn er dus geruchten
over een potentiële uitvoer naar Europa – hier en daar tegengesproken – en het is niet
uitgesloten dat ze van daaruit exporteert naar de Verenigde Staten, wat ook alweer een streep
door de rekening van de Gentse fabriek zou zijn.

Dat zijn uiteraard geen goede voortekenen. De Europese markt is een krimpende markt en we
moeten ons wel degelijk zorgen maken over een mogelijke delokalisatie van de Gentse
productie naar China of elders. De bijkomende berichten via de media begin juni zorgden
allerminst voor een geruststelling.

Minister-president, zou de nieuwe fabriek in Chengdu een bedreiging kunnen vormen voor de
Volvo-fabriek in Gent? Ik hoop dat dit geen retorische vraag is. Hebt u ondertussen al
gesproken met uw federale collega’s over de gevolgen van een eventueel eenheidsstatuut
voor Volvo? Ik weet dat u al een schot voor de boeg hebt gegeven met betrekking tot de
loonkostproblematiek. Daar bent u dus wel al min of meer mee bezig, maar ik zie de finaliteit
daarvan nog niet in. Hoe kan het beleid ter zake worden bijgestuurd?

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Voorzitter, minister-president, collega’s, ik volg dit dossier al
een hele tijd in detail op, maar nu heb ik bewust geen vraag ingediend, omdat ik het
belangrijk vind om op basis van feiten een aantal zaken naar voren te schuiven en ik mij
ervoor wil hoeden om op basis van jobstijdingen en speculaties, zoals de heer Deckmyn er
een hele reeks aan elkaar heeft geregen, het gevoel van onbehagen te versterken bij de
mensen die elke dag in die fabriek hun brood moeten verdienen en bij het management dat
ongelooflijk zijn best doet om de fabriek overeind te houden.

We zijn hier bezig over de jobs van mensen. Dat betekent dat je met de nodige
voorzichtigheid en terughoudendheid daden moeten stellen en bijzonder voorzichtig moet
zijn met het opeenstapelen van speculaties. Het laatste betoog was daar geen voorbeeld van.

Dat neemt niet weg dat het dossier van Volvo exemplarisch is voor de positie van de industrie
en van multinationale ondernemingen in onze regio. We moeten allemaal onze vingers
kruisen dat er tussen nu en 8 juli een onderhandelde oplossing komt voor het statuut
arbeiders-bedienden, want in het andere geval staat het mensen vrij om naar de rechtbank te
gaan en dan belanden we helemaal in een onvoorspelbaar scenario.

In mijn betoog in verband met de begrotingscontrole heb ik er gisteren ook nog op gewezen
dat er vanuit de overheden in dit land collectief een signaal moet komen dat we iets willen
doen aan de problematiek van de loonkost. Dat vind ik evenzeer belangrijk. Ik wil er ook
voor pleiten om op Vlaams, federaal en Europees niveau werk te maken van een
Chinastrategie, want ondertussen wordt toch wel heel duidelijk dat daar nood aan is.

Toch moet Vlaanderen doen wat het kan, minister-president, en ik heb geen enkele reden om
daaraan te twijfelen. Iedereen weet dat 2014 een cruciaal jaar wordt. Er zullen beslissingen
worden genomen. Het is belangrijk dat we het instrumentarium dat we hebben, zo gericht
mogelijk inzetten om ervoor te zorgen dat de transitie tussen modellen in Volvo zo goed
mogelijk wordt begeleid. We hebben mogelijkheden om vorming en opleiding en dergelijke
te ondersteunen. Ik vraag dat daar proactief naar wordt gekeken met Volvo Gent, met ons
instrumentarium, in afwachting van alle andere discussies die hun beslag moeten krijgen.
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De heer Matthias Diependaele: In naam van mijn fractie wil ik enkele dingen zeggen. Ik denk
dat de bezorgdheid van de collega’s wel oprecht is en dat daar zeker een plaats voor is. We
moeten dergelijke zaken zeker in de gaten houden, want het gaat om heel veel tewerkstelling. Een
deel van de analyse klopt zeker ook. Er zijn problemen met de loonkosten en met het algemeen
concurrentievermogen van onze ondernemingen. Dat is zeer duidelijk aan bod gebracht, zonder
omwegen, door de mensen van Volvo. Die bezorgdheid is absoluut oprecht, maar we mogen niet
vervallen in defaitisme. Als je inderdaad alle negatieve berichten gaat opsommen en erin gaat
geloven – daarin treed ik de heer Van Malderen bij –mogen we ons de moeite getroosten en dan
lijkt het soms alsof de fabriek al dicht is. Dergelijke berichtgeving, zeker van hier, zal het dossier
eerder tegenwerken dan vooruithelpen, denk ik. Dat heeft eerder een negatief effect.

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Voorzitter, collega’s, ik zal op alle vragen antwoorden. Wij
staan in vrij nauw en goed contact met Volvo. Wij hebben regelmatig contact met hen en we
hebben de informatie gecheckt bij Volvo zelf. Het gaat niet om het aanvoelen of de perceptie van
de minister-president. Mijnheer Deckmyn, u volgt de kranten van nabij. Dat is u gegund. Maar u
krijgt de informatie nu rechtstreeks van mij. (Opmerkingen van de heer Johan Deckmyn)

De vooruitzichten voor Volvo Cars zijn volgens het bedrijf op korte termijn vrij positief. Dit
hangt ook samen met de facelift die de verschillende modellen van de 90- en 60-reeksen sinds
begin dit jaar hebben ondergaan. Het is een open deur intrappen als ik zeg dat de automarkt in
Europa ondermaats presteert. Ook de VS-markt is bijzonder concurrentieel, wat de
winstmarges drukt. De verkoop in China evolueert positief. Op langere termijn, zijnde 2020,
wil Volvo sterk groeien, vooral in China, maar ook in Europa en de VS, tot een niveau van
800.000 auto’s op jaarbasis. Dat is het strategisch plan van voorzitter Li Shu Fu van Geely.

De komende jaren plant de fabriek in Gent op hoog niveau te blijven produceren, met een
volume van circa 250.000 auto’s. De komende periode, wellicht half volgend jaar, moet
Volvo Cars Corporation beslissen welke nieuwe modellen waar gebouwd zullen worden. Het
eerste model van het toekomstige ‘large platform’ is de XC90, die in Gotenburg zal worden
gebouwd. De strategie van Volvo Cars Gent is om – wat zij dan noemen – ‘the plant of
choice’ te zijn om nieuwe modellen aan te trekken. Eerder werd al beslist dat het toekomstig
gamma kleine Volvo’s op het toekomstige ‘small platform’ in Gent zal worden gebouwd.
Volvo Cars Gent streeft er echter naar om ook de grote Volvo’s te blijven bouwen.

Huidig plantmanager Geert Bruyneel verlaat Volvo Cars Gent, zoals daarjuist terecht is
aangehaald. Zijn opvolger zal nog voor de zomervakantie worden aangeduid, en naar verluidt
zal die onverkort het huidige beleid voortzetten om Volvo Cars Gent een topfabriek te
houden en verder te maken.

U vraagt wat er gebeurd is sinds het bezoek aan Volvo, buiten het feit dat er vrij intensief
wordt overlegd met mijn kabinet en dat het wordt opgevolgd. In het kader van het bezoek aan
de Volvo-hoofdzetel werd door Geert Bruyneel een strategisch plan voorgesteld om de
kwaliteit en de productiviteit van de fabriek in Gent verder te verhogen en de kosten verder te
verminderen, om de fabriek en de tewerkstelling alle kansen te geven. De strategie van Volvo
Cars Gent is om ‘the plant of choice’ te zijn om nieuwe, zowel kleine als grote, modellen aan
te trekken. Dat plan is in de eerste plaats een intern plan voor de optimalisatie en verdere
innovatie van de arbeidsorganisatie in de assemblagefabriek, maar het omvat ook een aantal
aandachtspunten of vragen aan de Vlaamse overheid.

Deze punten kwamen ook aan bod in het gesprek dat ik had in Zweden. Over de opvolging van
deze punten zijn er nog verdere overlegmomenten geweest. Zo is er het dossier van de
optimalisatieactiviteiten voor in- en outbound door heraanleg van de omgevingsinfrastructuur.
Die plannen van Volvo raken ook aan de geplande infrastructuurwerken aan de Kennedylaan.

Voor de optimale afstemming van beide is er op het kabinet van minister Crevits een
coördinatievergadering georganiseerd met Volvo, het Gentse havenbedrijf en het Agentschap
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Wegen en Verkeer. Na mijn bezoek aan Zweden heb ik van minister Crevits vernomen dat op
die coördinatievergadering op een positieve wijze werd ingegaan op de vragen van Volvo, en
dat Volvo de opvolging van dit probleem, de aanpassing van de infrastructuurwerken, zeer
positief duidt.

Daarnaast is er de implementatie van de vernieuwingen aan de arbeidsorganisatie in de
Gentse fabriek. Het bedrijf heeft hiervoor een omvangrijk en ambitieus opleidingsplan uitge-
werkt en heeft dat ook voorgesteld op mijn kabinet. We zijn nu aan het onderzoeken hoe we
dat vanuit het economisch beleid maximaal kunnen ondersteunen met de nodige subsidies.

Er is vrij snel en duidelijk op de bal gespeeld, zowel wat de infrastructuur als de
arbeidsorganisatie betreft, met ondersteuning vanuit mijn bevoegdheid voor het economische
beleid en de opleidingsinspanningen.

De productie in China, die dit jaar werd opgestart, is – naar men mij heeft geïnformeerd –
bestemd voor de Chinese markt, en de berichten over export vanuit China zijn interpretaties
van de media of werden door de een en de ander foutief geduid. Volvo bevestigt – daar is
daarnet ook naar verwezen – dat er geen plannen zijn om vanuit China te exporteren, maar
het valt in de toekomst natuurlijk niet uit te sluiten indien de markten verder positief
evolueren. Op dit moment is er geen beslissing of intentie in die richting.

Er zijn ook helemaal geen plannen om een fabriek in Noord-Amerika op te richten,
niettegenstaande de berichtgeving in bepaalde kranten. Ik kan enkel meedelen over welke
informatie ik beschik.

Aangezien het volgens het management van Volvo louter gaat om interpretaties van de
media, kan ik daar verder niet op reageren. Het is heel duidelijk dat men die intentie niet
heeft. Dat werd ook nog eens bevestigd door het management van Volvo.

Mijnheer Deckmyn, om ‘plant of choice’ te zijn, wil Volvo Car Gent de beste prestaties
neerzetten op het vlak van kwaliteit, efficiëntie en flexibiliteit. Om die reden is het ook
belangrijk dat in ons land de nodige maatregelen worden genomen om de loonkosten te
verlagen. Wat specifiek de problematiek van het eenheidsstatuut betreft, is het zo dat men in
principe geen probleem heeft met het eenheidsstatuut, ook Volvo niet, indien het de
loonkosten niet verder bezwaart.

Collega’s, jullie volgen de actualiteit zelf ook. De sociale partners op het federale niveau zijn daar
nog altijd mee bezig. Ik ga ervan uit dat zij dit met zeer grote wijsheid verder aanpakken en goed
weten dat men met voorstellen of akkoorden moet komen die de loonkost niet verder bezwaren.

U weet dat in er in het witboek Nieuw Industrieel Beleid vijftig acties zijn. De laatste actie
was dat ik bij de andere collega’s moet bepleiten om iets te doen aan de loonkost. De
loonkost is echter niet de enige belangrijke kost. Daarom heb ik er, samen met de andere
ministers-presidenten, bij de premier op aangedrongen om een concurrentie- en
werkgelegenheidspact af te sluiten. Zoals ik al heb gezegd in antwoord op een actuele vraag,
zie ik daar drie componenten in.

De eerste component is de ondersteuning van de exportvraag. Sinds 2002 is onze
concurrentiekracht en ons marktaandeel achteruitgegaan, niet ten opzichte van China, maar
ten opzichte van de drie buurlanden. Dat wordt algemeen, door de Nationale Bank,
internationale instellingen enzovoort toegewezen aan de twee belangrijkste kosten: loonkost
en energiekost. Wat de loonkost betreft, kan er nog een loonkostenverlaging zijn voor
bepaalde doelgroepen en/of regio’s of een loonkostenverlaging die generiek is voor iedereen.
Een combinatie van beide is aangewezen. Wat de energiekost betreft, zijn er andere
uitdagingen, zeker wat de chemische sector betreft, met de bijkomende concurrentiepositie,
voornamelijk van de Verenigde Staten met hun schaliegas.

De tweede component die ik heb aangebracht, is de stimulering van privé-investeringen. Wij
hebben een bankenplan dat unaniem werd goedgekeurd in de commissie. We hebben een
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aanpassing gedaan om de kmo-fondsen mogelijk te maken. Iedereen heeft dat goedgekeurd:
zeer positief en indrukwekkend. U weet dat men op federaal niveau bezig is met een
volkslening. Beide zouden elkaar complementair kunnen versterken. Er is de Winwinlening.
Er zijn vragen of voorstellen om het eigen vermogen van de ondernemingen verder te
versterken. Dat is dus de tweede component van zo’n concurrentie- en werkgelegenheidspact.

De derde component is de overheidsinvestering op peil houden. Wij willen als Vlaamse
Regering een investeringsregering zijn en blijven. Er zijn ook de lokale besturen die een
belangrijke investeringskatalysator zijn, en dat ook willen blijven. Ik geef een voorbeeld van
hoe we dat verder aanpakken en hoe we daar op federaal niveau over spreken. Wanneer wij
miljarden veil hebben om investeringen te doen in infrastructuur, dan wordt daar 21 procent
btw op betaald. De federale overheid kan dus alleen maar blij zijn dat wij zo zwaar inzetten
op investeringen. Ook lokale overheden doen dat. Als wij bijkomende inspanningen doen om
een investeringsregering te blijven, brengt dat de federale overheid via de btw dus geld op, en
dan spreek ik nog niet van andere, indirecte inkomsten.

Deze drie elementen zijn op tafel gelegd, en binnen de Vlaamse Regering is daar ook over
gesproken. We zullen daar een interkabinettenwerkgroep (IKW) over houden. Er zijn namelijk
ook nog andere voorstellen die in dat kader passen, en die kunnen en moeten worden
geformuleerd. Dat is geen enkel probleem. We moeten natuurlijk ook kijken wat we zelf binnen
onze eigen bevoegdheden kunnen doen om de concurrentie- en werkgelegenheidsdynamiek te
ondersteunen. Dat gebeurt trouwens al door collega Muyters, bijvoorbeeld op het vlak van de
jeugdwerkloosheid. Ook daar moeten we het warm water niet uitvinden.

Maar specifiek wat het Volvo-dossier betreft: daar is er natuurlijk de ondersteuning van de
exportvraag met die twee elementen. De doos is gevormd, maar nu moet de doos nog worden
ingevuld. Daar hebben we nog wel wat werk op de plank om concrete afspraken en
voorstellen te formuleren.

Voorzitter, ik denk dat ik met mijn laatste initiatief niet alleen mijn woorden in daden heb
omgezet. Ik begrijp dat men vraagt wat dat concreet inhoudt, maar daarover moet nog verder
overleg worden gepleegd, en op die manier zullen we toch belangrijke stappen vooruit zetten
voor onze gehele industrie en voor Volvo in het bijzonder. We blijven daar nog altijd
waakzaam, maar er is geen reden tot paniek of geen reden tot het sturen van negatieve
signalen, zoals uzelf en andere collega’s ook al zeiden. Hoe dan ook, ik hoop dat het nu voor
iedereen duidelijk is dat we dit op de voet volgen.

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Minister-president, bedankt voor het uitgebreid antwoord.

Ik heb een aantal punten genoteerd. Er is geen intentie om vanuit China de Europese markt te
bevoorraden, en die berichtgeving is gebaseerd op interpretaties en insinuaties. De top van Volvo
moet daar zelf ook op toezien en moet zelf ook geen mist spuien of onduidelijkheid creëren.

U zei dat Vlaanderen ook naar infrastructuur toe heel wat inspanningen levert. Recent is er
ook een akkoord gesloten over een laad- en loskade om een ventweg te creëren. Dit zijn
belangrijke inspanningen vanuit Vlaanderen.

Als de CEO Geert Bruyneel naar Zweden verhuist, dan moeten we afwachten wat dat zal bren-
gen, maar ik hoop dat hij een stem wordt voor Gent en de belangen van Gent in Zweden behartigt.

Ook de inspanningen van de Vlaamse Regering inzake investeringen om de export te
ondersteunen en de privé-investeringen: dat zijn allemaal belangrijke initiatieven om
tegemoet te komen aan de vraag van onze ondernemingen.

Ik wil hier nogmaals benadrukken dat Volvo een belangrijke plaats moet hebben omdat
Volvo een van de weinige bedrijven is uit de auto-industrie in Vlaanderen. We hebben nog
maar twee autobedrijven in het Vlaamse Gewest. In die zin moeten we daar maximaal
inspanningen voor leveren.
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Wat het pact betreft, denk ik dat we daar zo snel mogelijk tot een akkoord moeten komen
over loonlasten en competitiviteit, en daaraan ondergeschikt ook over het statuut arbeiders en
bedienden. Dat zijn allemaal zaken die niet alleen voor Volvo, maar ook voor de gehele
bedrijfswereld in Vlaanderen, een belangrijk signaal kunnen zijn. Het zijn zaken waar de
bedrijfswereld op zit te wachten.

Minister-president, uit uw antwoord besluit ik dat er absoluut geen reden is tot paniek, maar
dat we alert moeten blijven en alles moeten blijven opvolgen. Mijn vraag kwam ook niet
voort uit een paniekreactie, maar eerder om de zaken verder op te volgen.

Ik heb nog twee bijkomende vragen. Ten eerste, toen u in april met de top van Volvo in
Zweden gesproken hebt, werd er ook gesproken over die loonlasten en andere lasten. Is daar
ook een cijfer genoemd dat in het nadeel van Gent speelt, en waaraan moet worden gewerkt?
Kunt u daar duidelijkheid over geven? Ten tweede, als ik goed ben ingelicht, plant u in
september een bezoek aan het moederbedrijf in China. Ik hoop dat u – met uw besprekingen
rond die pacten en rond al die andere initiatieven – dan de mensen van het moederbedrijf in
China kunt overtuigen dat er voor Volvo Gent een toekomst is. We mogen niet vergeten dat
het een belangrijke werkgever is voor de grote Gentse regio en voor de provincie Oost-
Vlaanderen.

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Voorzitter, ik hoor het de heer Van Malderen graag zeggen. Hij
heeft geen bijkomende vraag gesteld over dit dossier, want hij wil vragen stellen op basis van
concrete feiten. Toch stel ik vast dat hij over het dossier Alfacam wel vragen stelt, hoewel
men daar ook niet zeker is van concrete feiten en zich ook moet baseren op bepaalde zaken
die men hoort. Vandaar dat ik over dat dossier, mijnheer Van Malderen, geen bijkomende
vraag heb gesteld.

Voorzitter, ik wil geen gevoel van onbehagen scheppen. Integendeel. Mijn vraag anticipeert
op mogelijke problemen en vragen naar initiatieven vanwege de overheid. Ik denk dat dat
mijn goed recht is. We mogen inderdaad niet vervallen in defaitisme. Maar ik wil toch wijzen
op het feit dat men met betrekking tot Ford Genk voor de gemeenteraadsverkiezingen van
vorig jaar ook heel wat jobstijdingen had en heel wat defaitistische geruchten naar voren
bracht. Die werden ook ontkend. Heel kort na de gemeenteraadsverkiezingen werden de
plannen aangekondigd om de fabriek definitief te sluiten. Ik wil geen parallellen trekken,
maar ik wil hier toch mijn bezorgdheid uiten.

Mijnheer Van Malderen en mijnheer Diependaele, het is beter dat ik de vraag over de
toekomst van Volvo Gent hier stel dan dat ik ze moet stellen nadat men eventueel heeft
aangekondigd dat men de fabriek sluit. Ik verwacht dat niet, ik hoop dat niet, maar ik wil er
toch voor waarschuwen. Nu kunnen we het beleid nog bijsturen en ervoor zorgen dat de
fabriek niet sluit.

Minister-president, ik ben tevreden dat u al stappen hebt ondernomen om de toekomst van
Volvo Gent veilig te stellen. Laat daarover geen onduidelijkheid bestaan. U stelt trouwens dat
er geen export vanuit China zal gebeuren. Ik heb dat verhaal ook gehoord in de gemeenteraad
van Gent. U zegt ook dat er geen plannen zijn en dat er geen indicaties voor zijn. Maar mijn
bezorgdheid is dat dit, als er in 2014 niets is veranderd aan het loonkostenbeleid of als er, wat
Volvo betreft, iets ten slechte is veranderd aan het eenheidsstatuut, in 2014 of 2015 wel
enigszins anders zou kunnen zijn. De heer Van Malderen drukt dus wel degelijk een
bezorgdheid uit. Ik wil bij dezen de overheid aansporen om ten aanzien van deze
problematiek bijzonder alert te blijven. Minister-president, ik stel vast dat u, terecht, hebt
geconcludeerd dat we concreet nog niet echt weten waar we staan.

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.
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De heer Bart Van Malderen: Mijnheer Deckmyn, de vraag over Alfacam werd uitgesteld
omdat er over een aantal feiten onduidelijkheid bestaat en omdat een van de vraagstellers
onbeschikbaar was. (Opmerkingen van de heer Johan Deckmyn)

Soms is het goed vooruitziend te zijn.

Minister-president, ik ben zeer tevreden met uw antwoord omdat het aantoont dat we wel
degelijk op verschillende vlakken proberen om die fabriek te verankeren.

De heer Yüksel had het over het contact met China. Er bereiken ons nu nogal dubieuze
berichten over de toestand van de Chinese financiële sector. Maar tot nader order is China
een van de weinige landen die, in vergelijking met de rest van de wereld, over ongelooflijke,
ongeziene kapitalen beschikken, en die ook aanwenden in een zeer expansieve handels- en
industriële politiek. Ik stel vast dat Europa en alle andere overheden bijzonder karig zijn met
antwoorden. Wij moeten ons met zijn allen zeer grondig beraden hoe we daar in de toekomst
mee zullen omgaan. We zijn nu bezig over Volvo, dat afhangt van de Chinese groep Geely.
Maar je weet nooit wat er morgen gebeurt als er een accident gebeurt in de Chinese financiële
sector. Het ziet ernaar uit dat we ons zullen moeten beraden hoe we moeten omgaan met deze
oosterse speler, die er andere spelregels op nahoudt dan we gewoon zijn in onze zeer
traditionele, trans-Atlantisch ingestelde handelsrelaties.

De heer Matthias Diependaele: Mijnheer Deckmyn, ik heb er geen enkel probleem mee dat
u een vraag stelt. Dat was mijn punt niet. U mag zoveel vragen stellen als u wilt. Het ging mij
vooral om de negatieve framing. Maar ik heb uit uw tweede tussenkomst begrepen dat u het
volste vertrouwen hebt in het antwoord van de minister-president. Samen met u zijn we
allemaal gerustgesteld.

De heer Johan Deckmyn: Voorzitter, u legt mij woorden in de mond die ik niet heb
uitgesproken. Ik heb gezegd dat ik heb gezien dat de minister-president al goede demarches
heeft gedaan ten aanzien van deze problematiek. Het is belangrijk dat dit gebeurt. Maar ik
ben alert. En dat is de reden van mijn vraag. Ik wil ervoor zorgen dat de minister-president
verder in deze richting blijft gaan.

De heer Matthias Diependaele: Dus toch geen onbegrensd vertrouwen.

Minister-president Kris Peeters: Het is een aanmoediging, heb ik begrepen, om op de
ingeslagen weg voort te gaan.

Er zijn in Zweden inderdaad cijfers genoemd over de loonkost. De loonkost per uur ligt in
Zweden iets hoger dan in België. Maar voor de rest is er niemand die ons, wat betreft de
hoogte van de loonkost, klopt. Maar er is natuurlijk een ander feit. Het hoofdkantoor van
Volvo bevindt zich in Zweden. Waar het hoofdkantoor aanwezig is, heeft men altijd toch een
kleine voorsprong. Aan de problematiek van de loonkost moeten we met alle overheden van
dit land hard werken. We moeten die loonkost naar beneden krijgen.

Er is in september een bezoek gepland aan China. Het programma dat ik daar gedurende
twee, drie dagen zal volgen, wordt nu samengesteld. De mogelijkheid bestaat dat ik de
mensen van Geely zal ontmoeten. Ik kan dat nog niet definitief bevestigen.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Johan Deckmyn tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de concurrentie van het Oostblok ten
aanzien van Vlaamse transportbedrijven
- 1902 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.
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De heer Johan Deckmyn: Voorzitter, dit is min of meer een opvolgingsvraag. Enkele jaren
geleden heb ik immers reeds de problematiek van de concurrentie van het Oostblok tegenover
Vlaamse transportbedrijven aangekaart. Ik wees er toen al op dat de Vlaamse transport-
bedrijven aangaven dat ze genekt werden door de goedkopere chauffeurs uit voornamelijk
Polen, Bulgarije en Roemenië. De firma Jonckheere stelde toen letterlijk: “Wij zijn afgestraft
omdat we te braaf zijn. Hier werken alleen maar Belgische chauffeurs en geen goedkope
Polen. Daardoor betalen we ons blauw aan sociale lasten en loonkosten.”

Aangezien een deel van deze problematiek ook federale materie is, antwoordde de minister-
president toen dat hij zijn oor eens te luisteren zou leggen bij de sector om dit eens te
bekijken, maar dat hij er nog niet over was aangesproken. Hij kon trouwens ook niet weten
welke maatregelen hij direct zou kunnen nemen, maar hij beloofde toen dat hij naar
aanleiding van mijn vraag met de sector contact zou opnemen om eens te bekijken hoe die
situatie kan worden ingeschat en wat er eventueel op verschillende beleidsdomeinen zou
kunnen worden gedaan.

Ondertussen zijn we al enkele jaren verder en deze problematiek blijft actueler dan ooit.
Begin juni konden we via de media vernemen dat Vlamingen het niet meer pikken dat buiten-
landers ‘hun werk afpakken’. Er dreigt bijgevolg, zo stelt men, een oorlog in de transport-
wereld. Het gaat zelfs zo ver dat Vlaamse truckers ermee dreigen om de voertuigen van hun
Oost-Europese collega’s te saboteren, omdat die aan dumpingtarieven blijven werken.

Veel transportbedrijven en chauffeurs hebben blijkbaar alle vertrouwen in de overheid
hierover verloren. Ik heb onlangs nog met een paar transportmensen gesproken. Het blijkt,
zoals ik uit de media kon optekenen, dat men zelfs niet meer met de regering wil praten. De
transportwereld bevestigt dat bij vele bedrijven het water nu echt aan de lippen staat.
FEBETRA-woordvoerster Isabelle De Maegt stelt bovendien dat, als bij enkelen de stoppen
doorslaan, er uiteraard heel veel schade kan worden aangericht.

Het is bijgevolg bijzonder belangrijk dat er op Vlaams en federaal gebied – ik ben hier als
Vlaams volksvertegenwoordiger om u te ondervragen, minister-president – initiatieven
worden genomen om deze problematiek op een deskundige manier te ontmijnen.

Minister-president, werd er door de Vlaamse overheid reeds contact opgenomen met de
sector ter zake? Wat waren eventueel de conclusies? In hoeverre is er overleg geweest met de
federale overheid over deze problematiek? Werden er reeds maatregelen genomen om aan
deze problematiek tegemoet te komen?

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Voorzitter, collega’s, mijnheer Deckmyn, we hebben in
november 2011 contact gehad met Owner Drivers United, een organisatie van zelfstandige
beroepschauffeurs. Er heeft ook sinds 2011 op regelmatig tijdstip overleg plaatsgevonden met
verschillende stakeholders uit de sector. Zij maakten ons hun bezorgdheden bekend, waaruit
blijkt dat, zoals u zelf ook hebt aangegeven, veel van de bekommernissen een initiatief
vereisen op het federale niveau, maar ook op het Europese niveau.

Het Europese niveau regelt, zoals u weet, immers het vrij verkeer van diensten en het vrij
verkeer van personen. Met het vrij verkeer van diensten kunnen niet-Belgische, vooral dan
Oost-Europese, onderaannemers gebruikt worden of kunnen Belgische ondernemingen
dochterondernemingen oprichten in het buitenland, ook veelal in Oost-Europa. Via het vrij
verkeer van personen kunnen die buitenlandse dochterondernemingen dan transportdiensten
aanbieden in België met buitenlandse, vooral Oost-Europese, chauffeurs.

Een andere suggestie die ik hoor, en waarvoor een Europees ingrijpen nodig zou zijn, is het
verbieden of beperken van de cabotage. Minister Crevits heeft over de cabotagebenadering
een uitvoerige stand van zaken gegeven tijdens de vergadering van de commissie Mobiliteit
en Openbare Werken van 30 mei, en dit naar aanleiding van het protest tegen sociale
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dumping en een verdere liberalisering. Daaruit begrijp ik dat er een verslaggeving wordt
opgemaakt door de Europese Commissie, onder meer met betrekking tot arbeidsvoorwaarden,
sociale wetgeving, controles en handhaving in het kader van de uitvoering van verordening
1072/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor
internationaal goederenvervoer over de weg, artikel 17, paragraaf 3, en dat deze verslag-
geving tegen eind 2013 zou worden voorgelegd.

Voor andere suggesties is minstens een federaal ingrijpen nodig, bijvoorbeeld om een soort van
professionele diesel in te voeren met een kostprijs die gelijk is in heel de Europese Unie. Een
ander element waarnaar verwezen wordt, zijn de controles op rijbewijzen, ADR-diploma’s
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) en
andere attesten. Dit is echter een bevoegdheid van de politie en dus geen Vlaamse bevoegdheid.
Maar, zoals ik ook al heb gezegd in mei 2012, als ik me niet vergis, is het aantal vragen dat ons
gesteld wordt met betrekking tot deze problematiek vrij beperkt, juist omdat het vooral federale
en Europese materie betreft. Dat blijkt ook uit de contacten die ik had met de heer Verkinderen,
secretaris-generaal van Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV).

Ten slotte zijn er de sociale lasten, die ervoor zorgen dat de concurrentie bijzonder moeilijk
is. Ik had het al over het Concurrentiepact. Ik zei al hoe deze materie wordt aangepakt.
Mijnheer Deckmyn, ook al is het onze bevoegdheid niet en hebben we maar beperkte
mogelijkheden, we zijn daarmee bezig. Vooral minister Crevits is daarmee bezig. Er zijn
afspraken gemaakt over de cabotage. Europa dringt erop aan dat we stappen zetten in de
richting die ik heb aangegeven.

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Er zijn dus verschillende overlegmomenten geweest. Vooral de
Europese regelgeving is in deze kwestie belangrijk. Om Europa kunnen we niet heen.

Vorige keer heb ik het ter sprake gebracht, het is inderdaad vooral de cabotageregeling die
veel kwaad bloed zet. Vooral chauffeurs uit Oost-Europa nemen het niet al te nauw met de
regels.

Nu, ik zal zien wat de toekomst brengt, ik ben alleszins tevreden met het antwoord, minister-
president. Ik hoop dat de Vlaamse Regering deze problematiek verder opvolgt.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Bart Van Malderen tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, en tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over
zelfstandige ondernemers met een handicap
- 2001 (2012-2013)

De voorzitter: Het antwoord wordt gegeven door minister-president Kris Peeters.

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Vlaanderen telt ongeveer 20.000 ondernemers met een lichame-
lijke beperking. De vzw Handicap Zelfstandig Ondernemen (Hazo), hun belangenorganisatie,
kan rekenen op erkenning van ViA en het Agentschap Ondernemen om ondernemers met een
handicap te ondersteunen en bij te staan. Toch vraagt Hazo aan de overheid dringend meer
steunmaatregelen. De huidige tools en steunmaatregelen blijken ontoereikend te zijn.

Ook de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) bevestigt in zijn ‘Advies
ondernemerschap bij personen van allochtone afkomst en personen met een arbeidshandicap’,
dat in 2010 werd gepubliceerd, dat het aandeel zelfstandigen bij mensen met een
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arbeidshandicap lager dan gemiddeld ligt in het Vlaamse Gewest. De SERV pleitte in zijn
advies voor een beleid dat succesvol ondernemerschap bij deze kansengroep stimuleert. Er is
duidelijk nog wat groeipotentieel.

Hoewel ondernemerschap voor alle groepen gestimuleerd moet worden, krijgen ondernemers
met een handicap vaak af te rekenen met specifieke beperkingen. Vlaanderen heeft het VN-
verdrag over de integratie van mensen met een handicap onderschreven. Het lijkt me evident
dat we alle mogelijke sectoren mobiliseren om de participatie van mensen met een handicap
aan het economische circuit zo optimaal mogelijk te organiseren.

Ik werd gecontacteerd door een man met een visuele beperking. Hij nam het tuincenter van
zijn ouders over. Die gingen als stichters van de zaak met pensioen. Eerst was dit een
familiezaak, maar nu moet de slechtziende man de zaak alleen runnen. Hij kan geen
werknemer betalen. De zaak dreigt op termijn teloor te gaan. Als maatschappij verliezen we
daarmee dubbel: de discontinuïteit in de onderneming en een persoon die zonder inkomen
valt en een uitkering nodig heeft.

Minister-president, hoe reageert u op de kritiek van Hazo vzw en de ondernemers met een
handicap dat er meer moet worden gedaan om hen te ondersteunen? Zijn er op basis van het
SERV-advies beleidsmaatregelen genomen? Welk gevolg werd gegeven aan dit advies? Op
welke manier kan de Vlaamse Regering bijkomend ondernemerschap bij personen met een
handicap stimuleren? Welke maatregelen kunnen genomen worden? Welke rol kan de
Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) hierin spelen?

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Het zelfstandig ondernemerschap kan een aantal opportuni-
teiten bieden aan mensen met een handicap om zich te integreren en hun rol in de samenleving te
valoriseren. Het zelfstandig ondernemerschap voor mensen met een handicap is een uitdaging.
Vanuit het beleid willen we dit ondersteunen. Tevens moeten we er ons van bewust zijn dat
zelfstandig ondernemen een zeer veeleisend vak is en niet volledig binnen de mogelijkheden van
echt iedereen valt, zeker niet van mensen met een handicap, maar het is zeker niet uit te sluiten.

Op dit moment worden door het Agentschap Ondernemen twee projecten gesteund die zich
richten op ondernemerschap bij arbeidsgehandicapten, met de bedoeling om ondernemer-
schap bij personen met een handicap gericht te stimuleren en deze doelgroep goed te
informeren. De vzw voor gespecialiseerde trajectbegeleiding en -bepaling (GTB) wordt sinds
september 2011 gesteund voor het informeren en sensibiliseren van prestarters voor een
bedrag van 198.733,60 euro. Hazo vzw ontvangt sinds begin 2012 steun ten bedrage van
99.915 euro voor het ondersteunen van starters. Daarbij moeten ze ook aandacht besteden aan
de oriëntering naar algemene maatregelen, bijvoorbeeld financiering of kmo-portefeuille, en
naar specifieke maatregelen, bijvoorbeeld de Vlaamse Ondersteuningspremie.

Deze projecten werden ingediend ten gevolge van de aandacht voor doelgroepenbeleid die
werd gepland in de maatregel voor steun voor advies aan prestarters en andere acties die in
2011 werden genomen en waarin dus ook gevolg werd gegeven aan het SERV-advies. Ook in
de thematische oproep peterschapsprojecten van zowel 2011 als 2012 werd de aandacht voor
specifieke doelgroepen, waaronder ondernemers met een handicap, bepaald als een van de
thema’s waarin projecten konden worden ingediend. Net omdat het niet vanzelfsprekend is
voor de doelgroep van ondernemers met een handicap een werking te kaderen binnen het
strikte format van een peterschapsproject, werd steun mogelijk gemaakt voor de vzw Hazo,
die onder andere peer-to-peer coaching bieden en zo ervaringsuitwisseling voor ondernemers
met een arbeidshandicap mogelijk maken.

Van beide vermelde projecten is er nog geen eindrapportering beschikbaar, waardoor het nog
niet mogelijk is de effecten van deze projecten te meten. In de eindrapporteringen worden
ook beleidsaanbevelingen verwacht met betrekking tot mogelijke of bijkomende beleids-
acties. Op basis van deze eindrapporteringen en evaluatie van de projecten hoop ik meer zicht
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te krijgen op een en ander en ook of het noodzakelijk is de projecten voort te zetten en/of
andere maatregelen te treffen. Hierover kunnen we verder discussiëren in deze commissie.

Welke beleidsmaatregelen worden genomen vanuit Werk? Dat is de bevoegdheid van minister
Muyters. Ik ga ervan uit dat de VDAB en SYNTRA-Vlaanderen ook een rol spelen. Voor
mensen met een handicap zijn er twee vormen van bijkomende ondersteuning via de VDAB.
Als er arbeidspostaanpassingen nodig zijn, kunnen die financieel worden ondersteund. In de
jaren 2009-2011 waren er jaarlijks tien tot twintig dergelijke tussenkomsten.

Voorts is de VOP ook van toepassing op zelfstandige arbeid. In 2010, 2011 en 2012 waren er
respectievelijk 42, 55 en 67 dossiers. Op dit moment, tot eind mei 2013, zijn er 54 lopende
VOP’s voor zelfstandigen. De concrete modaliteiten voor deze tegemoetkoming en de VOP-
premie kan men nalezen op een website. Ik ben me ervan bewust dat deze financiële
tegemoetkomingen niet alle problemen kunnen oplossen, zoals iemand zonder handicap
aanwerven die de zelfstandige kan bijstaan. Maar hiervoor bestaan er wel federale
tegemoetkomingen in het kader van de RVA.

In de SYNTRA’s is er speciale aandacht voor mensen met beperkingen die opleidingen
willen volgen. Als zich problemen voordoen, wordt in de eerste plaats nagegaan, via de taal-
en leercoaches in elke SYNTRA, of er ad-hocoplossingen mogelijk zijn. Met de VDAB is er
overeengekomen om hulpmiddelen voor de duur van de opleiding uit te lenen. Indien nodig
kunnen ook extra uren begeleiding door de docenten worden gepland.

In een ESF-project worden een vijftal cursisten met gezichts- of gehoorproblemen
ondersteund, die gecertificeerde opleidingen volgen. Dit project loopt af in maart volgend
jaar, waarna deze werking een structureel karakter moet krijgen.

Ziehier een overzicht van wat we allemaal doen, met een stand van zaken van wanneer
projecten zijn afgerond met een evaluatie. Dan moeten we nagaan of er bijkomende
maatregelen of verdere ondersteuning mogelijk of wenselijk is.

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Minister-president, dit is een interessant lijstje. We zullen het
verslag van wat u net allemaal hebt opgesomd, nog eens goed nalezen.

Ik heb nog twee kleine, praktische vragen. U zegt dat u op dit ogenblik van de peterschaps-
projecten nog geen evaluatie en beleidsaanbevelingen om desgevallend iets te doen, hebt
ontvangen. De voor de hand liggende vraag is wanneer we die wel mogen verwachten. Dat
heb ik niet gehoord.

De vaststelling dat de VOP, hoewel het over relatief kleine getallen gaat, tegen de stroom in
een stijgend aantal aanvragen kent voor mensen met een handicap als zelfstandige, van 42
naar 54 halfweg het jaar, laat vermoeden dat we toch nog een stijging zullen kennen. Het zou
aanbeveling verdienen op basis van de aanvragen na te gaan waar we het verschil maken, hoe
de toeleiding van de VOP-dossiers gebeurt. Zijn dat mensen die zelf hun weg vinden, of
worden ze toegeleid via een of andere organisatie die we daarnet hebben genoemd? Het zou
de efficiëntie van de andere bestede middelen beter kunnen onderschrijven.

Minister-president Kris Peeters: Als ik me niet vergis, kunnen we voor een van de twee
projecten dit jaar mogelijk de eindrapportering krijgen en beleidsconclusies trekken. Het
tweede project loopt nog heel het jaar. Daaruit zullen we pas volgend jaar bepaalde
beleidsconclusies kunnen trekken. Zodra dat klaar is, heb ik er geen enkel probleem mee om
dat in de commissie te bespreken.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 


